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COiU ISÄLLSKAPEBS INOTFIC IELT'A
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DOI{ARE: MR F'E'8. MeLl'RArE

VeteliBätbesiktningeE startar kLoclran 9.lo

Si6ta dEälniagEdag 6 se?tenber

EftetånnäIe kau ske oot dubbel avgift vid ut6tällnings!1et5ea'

Klas6itrde1nin8:

Valpkl"aqs 4-8 nåa ?5t-
UngbuadsklåsE 8-15 når t,t-
öppea klase t5t-
ChanpioEklås6
Vetelankls 66 25t-
V€teraae! över tio å! avgift6fritt
specj.aLkla66 2rr'

Speciå1h1466 ä! till för dle buadar 6ou inte ka ställa ut
på andra utEtäl}lingar på grund av päLEf,el (fluff)' fiilgfel,
Lyptorchiso, monorchi6Bt h:ingöra eller auat enli8t 6tånd-
arden Bedglåetrde fe1.

Iluadeas vacci[åtioa får icke varå äldr€ ?in tre år.

aldältritrssb1åoketter skickas till Yvonde svensGoo' 
iå:;ä"fifii":i"

AeälninBsrvBifterna aättes iå på po6t8ilo ?O oO 27-6 aed
Colgisä1l6kapet 6on mottaga!e.

SISIA ANilÄLNfNGSDAG 6 6eptember

Servering koeder att fiuas på platsonl

Färdvägi :rk tiU Jöaköpina' fortEätt dätefter väge! oot skarå-

Marie6taalt efter uDgefär 5 kn ko{ner ni till €a vägkorsning

Kortebovä8en-Fslkölj-agsvä8€nt kör uppför en backe och ni kodner

ti11 Gky1tsr 6on vi6ar dot Bluk6hqddsklubbeE' Ävetr våla skyltår

komer att finlas upp6atta'

VäL dött tlen 2? sePtenberr då vi önskar nya oeh Bamla medlennar

hjärtligt välkonna l
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Kaopadjea dot hundlsrna och deras ägare
som pågått rätt liirxge nu, ha! kanske än-
aå uati aet goda oed 6ig' att många ilänt-
iskor son inte borde ha buad låtit b1i ett
inpuLsköpa en valp, son de Eedaar alå den
blivit vuxen, inte a1ls vill ha. Det bar
vi6åt sig' ått äveB henala! 6ed välk:inda
narn hall svå"t att få Fitra valpar 6å1ds.
Därföa bör vi alla ded tikar täakå 066 fö!
imad vi sätter valpar ti1l vä?tden' för
alet ä! verkliA€n ett stolt anEvar. Vi bör
ta ootEtåndet dot huualarna soo en utdaaia8!
vända det negativa till nå8ot po6itivt
och verkligen gå in tör att arbeta !ör

Od vi 6kå11 varå är1i8a kooner nånga
valpar tilt av sentibentala skä1.
vi ba! etr hudd Eon vi tycker od, därför
vill vi gäraa ha en valp efte! henne.
AI]-tså para6 hotrt neo frao konnor j-ate
ea Liter velp utd kanske sex, e1ler
tio. valpar är liuvli.gå' nen rätt vad
det är har de blivit leveran6kla.ar nea
nan har idga köpare, Vslpsr växer'
kräver alltfter utryboe ocb natr k166år
bajssr och biter 6öÄderi å11 tid 8år
:,r: rill åtl 6köta huadar. Får naa Eedatr
inte tag i sidana perEoaer so[ mM
vil1 6äl iå valparna åt fir de kan6ke
avlivas, Jar det är vsd soe kd hänalE
on naD hax otur och inte tänker efter
före. l,ted det menar jag att ilaE oå6te
6e kritigkt P:r sin egen hund idnan
man parar heane. Är hon 6und ti11
i(rop! sjäI? IIar ho! miast en etta i
öDDen klas6? Lä6 standarden för ra€en

""t 
jiirfar, Gå pl utstälInitrgår och

se på hundarna därt mån Gtirrar si8
så lätt blind på sia egeroch 6an tror
så Lätt stt ho! är skapelsea6 kro4a.
llurudan nentaLitet har ho!? Meateli-
teten är viktig' idgen hund med dålig
nentalitet får 8å ti)1 avel' l'le4 on
etr huatl är född ned då1i8 nentalitet
el1er 06 den fått det ti1I fölid av
trilkiSa elfaretrheterr Etres6 e1ler
dylikt, är 6eårt att av8öra för 1ek-
nannea,
I karåhtärsproven har vi etr bJä1!
ått få svår på såaana frågor, non det
lcrävs att er hund åtnin6tone uppnått
tB månadere å1der för att testä6 På
detta sät!' och det krävs ock€å stt
deL är en nätr4i6ka led lör6tåelEe för
de olikå raaelnas epeciella egeaskaler
6on lede! provea, Iuoo Eånga 6ä11skap6-
huEdsrager har det uttryckts önskedå1
od karektär6lrov avpassadle fö! sådaaa
hunder, och Kennelklubbetr skall vä]. så



seåningom kodBa lraB ti11 något att hd åtminEtone vet att färgen på
vettigt på den pukten, nea det ea corgi ä! !öd och iate brun. Eux
ta! säkert tid.

sanhet ocb tillgiveElet.

skall man vsra säker på att haa vet
llar ni nu blivit en liteB s$ula tvek-vi1ke! ras han döner om b6n itrte e4s
sasnå bet!äffadde parning av tik så vet färgeil? och iir det lbte utnanandc
tåink på så dyci(et åuai; roligt md att i lluldsport skryta med Eucceå
kd hå ned sin hunai oE hon tu inle ningnytt när satrningen är den, att dle

ekulle vara hett låirplia ti1l ave1. 6on är intresserade åv utstä11ni.n86-
Geaon att gå på drecsyr och täv1a resultatetr nåste glcsffa den efterGod
hos SBK elle! Kennelklubbed gör resultatetr inte komEer i EuBdsport
dan verkligen Bod propagarda för där de hör henma, Alltså yttetligare
rasen och på köpet får man en nyck- en åvgift att 1äBga ti1l de 75:- fö.
et trevligare hudd. A1l.t arbete man utstäl,fBitrg plus katalogpliset, Jag
läBger ned på att srbeta, leka och ttor att det atltid är risk förr att
prata eed huden reEulterar i fijli- när ea förenidg vuxit 6ig 6tor, den

helt enkelt blir oi o0fattande att
Keuelklubben har nu höjt aegiftea den 8löilmer att de! är BedLemdallas
för utEtältningar til1 75 kronor. tiätrare och att den blir deras herle.
On oan 6täI1er ut il"er huada! och Det finDs de som kalLar Eådant makt-
dles6utod köper katalogeDr sod nsn földunnin6.
behöver, bli! det ett nöje i lyx- l{etr nu 6kall vi iBte vara 6urar sodo-
kl-a66 ått 6tä11a ut. I fråga om alen Bon vi väntat pi så 1:lnge är iin-
ett höja prj.serda ä! Kemelklubbea tlige4 härr blonmorna doftar och :[!x

verklige4 ned 6in tidr nen 6od sjunger fåglaraa en tid, PaE€6 pi
6erviceolgan för ut6tä1fgre Ligge! och njut ocb vila e! genon att ägaa
oaa låogt efter. gtstältningarua är litet ner tid ätr vanliSt åt hutrdartrat
ju tiU för ulpfödarna och oedlemF tri fiår velllli8en utbyte av det.
oarra skulle nan förooalar de är iu oLad 6oonår' öaskas ni aIla ae
tvugna att deltags fijr att vi6a re- Ingrid Josophson
6ul-tåtet av 6itt åve16arbete. 1"1e1

ibland får me för sis att Kennel- SSSSSSSSSSSSSSSSSSS$SSSSSSSSSSS$SSS$S9
kLubben glört detta och ått naE tror
att utställuibgarna i förstä h4nd 

"Nvtt_ från stvretienl
är till för publiken. Jag denar f,ed
detta att de ltuEda! 6on inte 6lsa1l Styrelsen har besiutat atrordEa en
vara med i 6tora rilgen borde få gå inofficiell utGtäftning under hösten.
hen efter pau6en, I stället 6kalL Utställningen konder att hiilla6 i
de förvaras i boxaxna för att pu- JötrhöpiEg och prelidinärt datus är
bliken skall ha ti1l.fäUe att se faststäLlt tiIl löldagen den 20 6ep-
dlem dlär, mcil där är dc ändå säl"Lan tef,ber, Då föreaingen har ett stort
Det är nåaga €om av olika sliäl antal medfeBmar söder on stockholnt
idte lännsr 6i! bund utån tj"116ynr hal styrelsen funaitr att Jötrköpj.ng
ilet finn6 näntriskor 6on ke Etöra bör 1i8ga ce{tralt til1 för de fleste.
huEdarna på olika sätt, och det
fims också hundAr €om fått o- styrelEen har vidare förklarat si6
1änpliga saker att äta. Vldare våra positiv ti11 iafö!äldet av aågoa
vore det väl på tidetr att slopa forn av obligatoriskt karaktälsp?ov
veterinärbeEiktningen, ati en också för sällE].apshundarr ett önske-
veterinär ta! i hund efter hund dålt beträffande Eärskilt vår egeB
ute att tvätta h&inderBa eftexåt rast vilket av ett flertal 6ed1e6ftar
kan inte ktlIas hygieaisl(t, tvärt- framförts genod Kiell $rig€nder. Då
on 6prid6 dliverse sjukdo[ar sos enligt uppgift utredlaiag on l€rak-
öBoainflaodatioa o.dyL. i syntrer- tärspaovets iaförande och utfor@iog
het on veterinäxen är noggranE är för handen i sKK, koneer vi att
och petar oycket på varje hund, med uppdärk6amhet ta del av utred-
Ätt räkna teAtikfår kunde ju do- ningena re6u1tat.
Earen 8öra, som åindå l(;inue! ige-
lob hudarDa. l,laa har so6 utstäU- Bsrbro As6arso4
åreockså rätt atL be8ära stt clom- sekreterore
arenha!1ä6tpåstedaldeu, sri 9SSSS$SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS$SSSSSSSSSS$S
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- Det lustiga tu alt om hundn åt
hd dhna dda tid blivit den Sdla
goda tiden.
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_/4IUND & KATTJOURNÄLEN har nu öppuat 6in butik "Fyra Tås6ar'r.

Hund och kattartiklar.
, Bad @h lloklippniag,

Trimning och klippning (efter tidEbest. tel. 08,/6? 6? 91),

Vl har Li6q Liderborg och Margaret Vear soh står för trlmDet.
ÄvenveterinirmottagnihgeftertidAbe6tälIning0'8,/60?16o.

Viilkomua till FYnA T^SSAR, Sibyllegåtan 65, 114 43 St@löolD.
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Realaktionen t

Säsongen fA! Jakthundsiigare har böriat. Hunalår, som inte vet on ett

doD ilte är lakthundarr brukar alefts ned liv och lust' Åtminstone

är det fa11ei nsd din corgi lejonef' Han är en spårnoga fiten hund

som är otroligt !ö!lig i ilen besvärliga kalhuggna norrländska te?-

rädgen. När tden behöver lite hielp neal tap!tert under Jaktsäsongen'

siå corgin gärna ti1l tjänst ued sin väIutvecklsde nos'

VI!TS?ÅRSÄSONG

För Jakthu.l€:i€are har de! bråda$ååttäningssäsongen börjat' Med stalt

i EaJ och "nåf" I september anordna! tax- dreve!- ocb edta speclal-

ktubbar ?rov över hela lendet. Ia{en Hoffnan hår rodan klalst ev det

nesta i spårväg. Hs blev svenskrÖch finsk utstälfningscheEpiÖn när

ban tog sin elitetta i spårni.ng f9?4, Een en äreg1!19 Batte km natu!-

llgtvis lnte aöia slg neal d etta' !å,r iåxen tre et:or i elits!årning

bli! he spårp?ovschsPion också (dubbelchadpj'on i det häx fallet afltså)'

Så fort snön tinat unald mdra veckan i mait köpte jag hen b1o'l ocb

letaale flm spålsele och viltklöv. Hutrilarna st?ingiles oosorgsfulli itr

öch jog begav mig o€d lätiå sleg upp i skogen' Så här I början av sä-

songea får Ean gå ut litet löst. Ett el'its!år skall våra 12'24 t'rffiar

gaEdalt och läggas ded blotlr utån någon vilidel sod slii?ede på oarken

"parfynerar" späret' (l/1 liter)' det ska11 innehåtla Einst fyra vinlla?

soE inkludleler ett "avhopp" I)å 5 meter, de' det ilte fåt finaas något

bloil.
Jeg nöJde nj.8 ded ett spår son vat cirka 4OO meter fån8t i stället fö!

5OO oetert sou ett legel!ätt provspår nåste vara' )eh skufle gås re'lan I

efter 5 tiBea.. Blodet hade iag i en liten ketchuPflaska soE iag bö11

upp-och-Bed aealan Jag halvopreg längs ett spår som iag iänkt ut j' för-

veg. 1 varje vinkel- satte ieg uPp en llastrensa så att iag skul1e kotsua

thåg var Jag bytt spårriktning' Klöven placerades undler en glan i sl"utet

av s!årei och jåg skyndåde mig tröJd och glad hen' Halvvägs dår nötte la€

til1 nln stora förvåning corgin l,ejonel på siigen' Eu" i afl världen hade

he sluppit ut? Gåtan fick sin förkl'aring: Min nor hs'le konoit hen och

fölborett si.g på den vanliga anstornlingen (satt kassen f6r nylongtrulporna)

den ilöo oo hontres häpnaal aär corgin bala svlschade fö"bl henne i dörre!"

Tden va! !å god väg eit fölia hds exeBpel när hon fick ett stadlgt tag i

hens ryggå1 och höl1 honon kv8. Det hade vid det laget gått up! för henne

att ja€ föroodllgen vår 1 skogen och fade spår'



När Ja& dök upp stod hon Just och rotade slg hes efter corgln.
5 tindar senale ltade vi tlII skogs a1la tte - tuent cotgl.n och

Jag. Cotgln kan inte lämnas hesoB vld €tt €ådei ti11fäI]e' Jag fö!-
sökte det en 8åDg, oen h&s ylealen tliiagdo ut genoe husv?i88arna

och up! flera hunalra neter L skogen 5å att taaen blev alfvallgi
alistraheradl. Sedq dess har leionel alltld. fölit oed, nen vå1

kolptåd och darle(le av €piinnlngr nå8ra tsete! bakob ilon dbLtiöEt
Epå!@d6 Hoffoe.
Vl bade lnte spåtat sede i septenb€! förirs åretr oen lloffdan

visste genast vad det va! f!å8an oe och Sick hela tlden 60B en

liten änge1. Corgin försökte då och då' av g@oel vana' tränga

sig f!@ förstr nen he fick nöla sig ned köplats.
D6i enda dolnet på gpåloin8€hiolen dök upp vid sLutet av spåret.
tden upptäckte lnte kföven unde! 8!uen' ute 81ck förbl ungefä!

1t neier. Då! holdade hs s18 och ttrndade. Corginr soo hado satt sig
och awaktad€ resultatetr upptäckte hel.t p]ötsligt viltk1öven unde!

gaeen. Ied för€tulna rörelser bötJade han böka löv övet den beal

noaen. Nä! Hoff t lt sig ruat 6rsen och fortfarade inte hitiade
klo-ven, vu Jag twngen att bo?ata av alen och 8öra honon upPdätksu

på den.

IVu aäger keske någotr ått dlet vs en d.å1i8 dpÅrhund sotr inte hittade

klöven, Een sÄ ligger det lnte ttl1. Någon gång förra år€t flck cor-
glndåEliaen isg i ktöven och besrbetade den i all ostöldhet t1113 d€t

bare var sjä1va hoven kva!. Då lade h@ alen i din dors eängr under

Eadlrasaetr. Sealan aless he! vittdeleD pLecerats över!t På hstthyllant
oen all vlttling h8 natulligtvia 1ämat den.

Efte! väl utföld prestation fick bunalamB var sin korvblt: teien ea

stor och corgln en liten. Don efiet person.

Med två så sklLala hundpersonlighete! 1 o! och smoa faoilJ ä! det

all.tid tiiddat fö! ef, bsssa upPlovelset. l - . . ;

Agn€ta Bnnzol]-.
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Det har varlt tyst från !ebi& en lång tid nu' detr vl hår inte legat på

l"at6ldd och tyst ha! fabla! fått 1ärB sig 4tt inte vara. Vad nu då, ska

hM inte vara tyst? N6l, tänk att behöva 1ära en corgi ait stålle och att
skä1la på oäEiskor desautonr något eots huadlen Ju i vul1ga fell inta alle
får göra.

Sigt vl hölde av oso berättaale vi oR hur det gic! til1 nåif, I'ab1e klerade
åv karaltär- och bevakningsplovent något 60B oe oåste ha klartr iMan Bs
får göra officiellt bruksplov efter specialutbildnlaS' för I'ablds d€I

sökhundsutliLdnidS.
liudlen har ju tjåinat nåinniskan på oånga olika sätt udler tiotusentals år.
Den ha! varit varnare, väktarer vall-iåkt-drag- och krlSshed (son utbil-
dedes t1lf att ståss). När nän4iske fick elatvapen kudale de s]åss utan hua-

dens oedhjälp, nen då fick hunden hiälpa tlfl oed ått hå11a fölbindelserna
Bells dle olika förbeden och blev rapporthund. När så nänniskorna såret
och slaqit ihjål varandlra fick bunden rycka ltr och leta latt på sårade. den

blev sJukvåralshund. Iörst lärdo ne då hunalen' ått nä! d6n fun41t en €å-

raal, Bkulfe den ta redl sig någonting från denner en bit lyg el1e! dylikt'
ach så hainta sin föxare och visa denne tlllb*a til] de! såråd€. Det vi-
naale slg esellertlal inte vara så lyckat, ty oftåst bLev det €n bii 4v ett
provisoriskt förbaad och så skadaales den sålsale åin der' Då ]ärde man hunden

att när den fann en oärnisks €hlle dlen ta en ruf1e, soE deE siäIv bar i
halsbandetr i 6u@ea och slringå tillbaka och hä6ta sin förare. Det kallast

rtt hunden går på rulle, den er rullhund. Ett enat sätt att nelkerar att
hunalen funnit en näinnlskå är att ge skalI. Hunden ske (lå ded sltt 6ka1f

vägleda föraron frs, Såalana häf, siukvårdshundar h8 anviintB in i vå.4

dqar. Undler dlen s.k. Lonalonblitzen i analra vetldskriget gioade gökhudar

en Eyckat goil insatst då de oökte människol unaler laseladle bus och ilylikt'
En annan fortr av sökhundlar ha" vl i fjälltedldningetrs lavinhudar.
Och {u är vi framoe vid 1111e I'abian lgeo' Äv Iätt förståetiga skä1 hads

vi laget val oe1lan rul-lhunal e1le! skaUbund. En ru1le dltrg1snde I hals-

bandet på en så lågbetrt hund skulle vara ett obehagligt hinder i terräineen

nch kutrale kanske alessuion skada bodon. Alltså först gåflde ltär att lära sig

skäUe !å kooGsalo. Dei ärfaktiskt ilte sÅ enkelt son om tälker si8 att

dct skuLle varer när oan har att göra ned spetshundar. lle vår inte €å

nycket för att €å ati silqa skä1ta i onöilad hel1e!. Mea nu kM he det ocksÅ'j

Alltnog hån 1ä!de slg EkäUa ocb b@ tålde si8 att s?ringa 1n 1 skogen och

söka rätt på göode nennlslor utan ett s!åra deo' så här gör oan:

I'ö!st k1ä! dan på hun{ien ett tlånsteteckenr ett "sökskynke"' PÅ det stå"

SBf fullt synli8i på hundens båda sidor. D€tta he? två funktioner' D€le vet

hunden (så soåuingoo) att nu ska hafl söka, dels sar sdra oämiskor att

huden tydtlge! har något särskilt fö! sig och siöt honoD Lntet od de i!äffar

?å honoD lös I skogen. Eti sådaai tiälstetecken har aIIa a'bet&dle hadlar

i svcnska Bnkshudsttulben. Träffar Du !å nå8ot, låt den arbetå i fred'



D€i kd vara en rap?oFti-hund, kanske något på vilLovägar. Den letar sig

snart ?äit igenr Likaså aökhunale!. När hunalen fått skynket på s18r kopPlar

oas los€ tlenr kommeaalerat "6itk" och skickar iveg dea I en beständ riktnlng'

Då ska hutrden i rask takt spr:nBe iväg och arbBta ned hög nosrilen ska ta

Iuftvittrj.ag och.på den vittringen söka slg från ti11 en oänaiska' soD

llggerr 6i!tet eller etå! helt e11er delvis dold eller ibland fuut syaliSt,
när hunalen komii en bi.t in i gkogen. Vä1 freoe skeskallhuuden ooe'ielbett

ajälmant ge skafl och stanna kva! inti11 den fuana Dänniskan och hå114 I
gång oed sitt skatf tilI iloss fölaren koohit frsm. I första klasst fägre

k1ass, ska hunden inoa. ett oEråale, som är 75 B fådgt och 10o n brett finna

och baqhela tte.pe!€oner !å en tid av tlo ninutor. Området är delat !å
Ei.tten av eu naturlig stig e1ler genoB attoan eåirkt ui nittl"j_ni€n ned

sch!1tzlar. On hundlen 1nt€ ffu4er någon' där n8 sänt ut den ska dea koo-

Ga iilltake tl].l si4 förare och bll siird lg€n i mnm riktnidg ello! låin8-

!e In I oB!ådlet. Så snart hunilen full8iort sltt uppdraS, klä! Bs av den'._ i

tjåinstet€cknet och Låt€r tle4 ta lAei slg oed €it "sprlng och lek"'

l{ela cletr här utblldningen ti1l €ökhund å! en ren in1älnings?rocedlur' Det

fids lngenting för hunilen Batu?ligt stt bygga på. Den få" lnie spåra en

nånnlskat något eoo Ju Iigge" näroast till heds elter nos för en huDd'

lven här finns lnaa spår ett föIia. Det tar i alloänhet en kurssäsong och

en tråningssäson8 innån en huncl är klår att göre !rov' lör I'sbl& hår dlet

tagLt två extra t"åiningssäsonger. Vi har haft litei otu!' 1 slutet av föra-

ta säsongen råkar han ett par Eeter fxån alen funns näntriske tleopa på en

trädgren, sos slår honoR i daeien Eed en såalan kreft ati hal slår nnt'

seilan tog det eu het stisong att få honon ått lnser ati det kanske lnte a1f-

tLd Fkullå vara 5å oleh&gligt att träffa på någon ute i skogen' Jag fick

helt enkolt en 1ång tid fölia n€d honoo åinala frm' och så tog 
'let 

en så-

soug att få up! räita glädjen för honom och för mig att lära dig att skic-

ka honod rikti8t och att konea ihåg var Jag szint honon och va? hd koo_

eit tillbaka till- stigen. Gång på gång skickade Jag botrod, dlär haa re'le

hade sökt, sådant är inte lollgt fö! hunden: Men i noveober var vi bådla

klaxa fö? ?rov. Tilf eti bruksprov 1 fägre k1åss hör inte bara specisl-

greneas prov utan också en dassa fyalnedsnooent' led har v1 också jobbat Bed

på deu här tl-den. Och äniligen var vi klara för provl

En löf,dag i noveober kör vl ut tj.1f Botky"ka b.ukshundsklubb' Vä8en dilgår

genoo skogen och ktubboa!ådet ligBer oogivet av skog' En skön plats och

?innu är vädret gott' Vi konmor sod sista okhage tiI1 veterinåirbesiktningen

och när alen är klar s@las sökhunalalna oeal förare för att vandra ut tlU sök-

oDrådet. Mitt huvual och ånsikie värker' Je€ hade;å8ra 
'lagar 

tidigåre varit

meal o& en rialolycLar flugii av hästen och blivli t"eped j' esiktet ev

hästen' son kos tätt efter och ilte hae väia' När iag 1åA diir På natken

och känale blodet sipprar tånkte iegr ett nu har ja6i inget ansikte se! och

hur ska dei gå oed Fabien på 1ördag' Jag är inte lite tokig jag intel'Men

msiktet å! kvsr' fast näsbenet år spräckt och näse hopsy'td och här går Jag



!u nedl Fabim. !'abiatr är heltänd. flan vet ledldi, när iag ?achar kväUen

iman vi ska 1väg någon€tds, vaal al€t ä! ftåga ob och sIå! sig ner breal-

vid glejorna och vänta!. Arbetsglädjen ä. det iaget fe1 på'.

För6t I turotalningen ä! höS"eklasshunclama. !ö! den ene går det hyfsat och

för alon anclra inte 411s, Så går förota fäigleklasshuaden 1väg' en skalfhund'

\ii anrlra lyssnar och när vi hör skaLlmarkering g1åder vi oss och fyssnat

s!åtrt efier nästa. Där kodner alen. Men sealen hörs lnget Eer, och gnart ha!

vi ded tillbak& vial vånteplatsen' Honr alet ä! en tlkr tog två flguretelt

som alet helet, Ett b"a resultat. För att b1i eodkiind krävs att hudden fimer

och nsrkera ninst en figurst ocb gör ett gott arbeiet 6it riktigi 6ök'

l]åsia hunal nstkerar inte ei endla figurant och föraren bryter och !e6e? hed

igen. Så är tlet tabids och Bir tut. Iabian rusar soo vanliSi frm till

startplatsen och iåg slåpper lväg honon. Han kodder titfbaka' Ing€n figu-

rant där inte, Jag skickar honoo på udia siden stigen. Ils vänder tillbaka

igen. Jag gå3 ett gott siycke fraoåt och skickat honod igen' He för6vinner

och efter någaa sekundet komner han€ skal1. "Duktig gosee" ropar iag och

rusa! up?för berget. Där står han frmför en figurat gönd bIånd greri6'

Fan får en tit pennlakå och så fulf fart tillbå&a tltl linien igen' 'lag
tänker- vänstra sialu, försia delen genomsöktr i&B sklckar honoo På mitt-

alelen, o k iväg "sök". I'ebian slringer ivägr dyker opp ?å en kulle' snol

runt, ser litet olycklig ut' får ett stöilkoenaa'Io "ia sök"' fölsvi@et lgen

snor tunt i tsskagen och så konner eti skall.''Duktig gosse" ropar iag i'getr

och skyaalBr efier i buskarna. Den hät figuret€n sltter i en bergklylta

intranibr tuska"na. Tilfbakå tii,I 6ti8on 18en. Jeg tänker- ha! dlog €i8 ln

i sista dlelen av vänsiersiilaBr den bö? vars klarr ku6ket i har a1lra

första blten a! högra sidsn hett ogenod66ktr vi tar den' "Du hår två dl-

nuter kvar", säger tävllnqsfealaren' ,Jag riktar ln Febian "sök" och he

törsvinner. Dei är ivst' Nu stack hs' tänker iat helt €tyggt' ty Just

son jag tänker kaI1a in hodoBr dyker hm u!tr) ocb Lonmer eoot nlg' Tävl'ings-

Lealaren såger ait tiden är ut'e. fabian ha! varit ftadne hos sin tledie fi-

guraat, son sati rakt ulp och ied på en sten' Sådmt kan vara €våri och

han narkeråile inte. Det giorde inte heller 
'len 

an'lra bundont soo ochså tog

sig f"as till den h;r figurahten. G]-aala proilenerar vi tillbåka'labis har

klarat sin sökiiänst' giort ett gott arbete och bagit två figurånierl

Iet bl"ir en gånska 1ång väntd frm t111 appellDooenten och reglei böriar

dugga, det blir nggi8t. Husse, 6od snä1lt kört oss utt har stannet fö!

att hörå resultatet av söket. (farar osn det i4te får nd inte h€11er folt-

sätta i de andra donenten. l'4en vi åt soo segt klarå och fäldiga för €tr

kop? katfe och hu@alvälkstabletter' -

Så ver atet dags för lydnaalen. Meile vi står och väntår och titiar På de

6.nalra' soh är före på al)pellplås' tänler iag, att det hä' att håUa på oed

buntlatnar lära den en nassa sanerr är väfdigt roligt' De19 a1f& huddar i

skog och Fårk och aleLs delas förare' I vår sökhuntlsgru?p i stockholssavdel-

ningen råiler ett Bycket gati kmratskap' vi hiäher varddla ned hudanet



Sraoa a! trallijä[gai och deiiar' i [lsslJc&ar1den. Så här ute !å lrov elle!

tävling, sos det också kaflas, träffar san mämiskor från e'l!a klubbalt

ou får golle vänner' son mån t?åffar !å andra platser andra iider och aU-

tldl 6ena goda sda. Det gäfler 4tt få ftan hund&rna' lnget konkurrenatåin-

kandle även om prove! göls i taivlina€fold och poåingllacetlng'

fabiu och jag går 1! på pl'an. Jag har lnte rlktigt god kontakt de'l honoa'

Jag kaB inte ena se honod vj.d dln sidlar ty bandaget skyme!' Vi 8ör inie

sårsktlt vä1 lfrån oss och i ärligheten€ nao! 6åste iag sägat att vi har

nog inte tränåt tl1lräckligi oycket på ea appellpfs' tabian Ä? litet dls-

trahera.il ev al1tr soB rör 616 kring oss och oest av tävIj'ngsledaredt son

konnendlerar oss och tlonarna På bägge sidor oo llanen' Jag undrart on be-

tyget räcker "

ltterllggare väntd på llats1i8gnin61 skottplov och budföting' ?Iats1i88-

niag€n gåt sod vdligt fj-nt. I direkt anslutiing titl den feo Biauter långa

liggningen fö1ier skotte!t tre pisiolskoNtt knappt fentio 6etor frÅn hun-

dainar sod ska ligga stilta. A1la klarar slg' Budf6ringen går !å ett felt'

D€t bö!i6r skyona' snå kaLa buskar står ?å fältet' skynmer si'kten något'

Fabiu hälsar på den han ske springa bud till(soo etr rapporihund) och vi

vätralo? rali lfrån d66a flickar soB är klädd 1 dörka klädeat och sptlnge!

100 n därifrån, vänder od och gör oss klara' I'ab1e ä! helt insiäfld på

skytlen, soo står På nltt,en av slxäckanr ungefär 20 o !n från linien och är

klädd 1 tjusa k1äder. Jag gör eti tspPert försök' rikier I'abian dot fl-Lc-

kenkan och säger"marsch'l Fabid går ut iätteflnt'' springer bed god fut -
lakt no';; skytteE _ runalar deme fint och iiitar förhopPniBgsfulft och l_i-

tet lölvånet up? not honon. "Vad nu dår får Jag inget be!ödt varför sä8er

d.u ingeniiag? o.k. då får iag väl springa tjltbakå titl natte utat dj'tt

kooEando. och tabie konner ilflbaka i sdBa fina taktt rundar ni8 och får

berön och en k!d. Ilan gjorale en !!äktlg oj'ss genoo att splinga till skyi-

ienr oea hd 6preg ut fint och kon tillbaka 1lks fiht' B€röB skull€ han ha

j, alla faU. Skytt€n skal1 noroafi avlossa ett skott på hundens vä8 till fi-

gurånten och eii på återvägen iust soo huden passelar honoa' "Dig tycker

Jag synd on", sa dooarenr" så fint soo hm sprmg"' och för in en tro114 1

?!oioLol.let '
Nu är alla klara Eed arfa Bomen!. Rappolthunilarna har koMit hent s9århun-

dema har koodli iiubaka och sökhundarna är också färdlge' vi sM1a6 i

klubbstugBn och v?inter på stt resultaten ska b1i klara' - Jot I'abian har

fått 150,5 poäng och ät godkend i 1ägre klass s6kt nu är han sökhund:

lltjrattbllgodkandfordrasattmaafår]oopoåing,däravispecialsooeniet
105 po2inC. lrötta, gfada och [eal värkål'le ånsikte far vi hen och vilar oas'

Och vilar ose göt vi foltfafsale' lalian har siräckt €n suskel' Men od

ett par veclor sätter vi igång igen ned träaing' Nu fö! att bli upp-

flyttad€ j. hö4?e klass. Vi nåste lfocka iho} 420 loäng för ått hdna 
'ler'

lsblans kullbtoi Ferdinand är dår rede ispårhundsgruppebt så här sä1ler

det ati spotta i tessarna oih skynde 6itet'

Vi hörs igen:i



Åtör i london.
Je, €å koE )@ iionu en gån8 til1 londlonr tiet vd Ju så lycket ma tbte ha@

nedl förra gålgen; Vl (Etn syster) beatäode att 
'leua 

gångea 6d1e vi lnte

åka ned nÅ3on hudle€a ute klara oee belt på egen h&d; Hert övete!6 cn

detta klvev yt på p14dt son befams chartlat av idel h@dfolkt faLtisH

kåildes det inte SsekE tretlLgt att kiima si8 6on het@ fast ]lu vd borta"

tr,öru'boE Jolos trondlonbok nedförde vl vår fadler aon för cia L5 år Sedd varl-t

ett fLertal gÅnger i loDdont he bcrde juYara 3oD fiEketr L €ttaet tycktevl'

Vl blev inlc@terade på et-ti 1ltet hotell dai! l'L hffiade hö8st u!]) ocb Yår

fade! Iin8et ned. Hand rE var ninst tre går8er hitgle tir-l t* th itet 1@

t'rett, seal fönster fråd goLv til'l tak ned etb ps smla gaf,dlne! atii 6kyla

sjg ned, clet nå5te keilr1a6 eom att sova i ett s1ryltfönster; yi 6å6 14te hiBsen

föf,€ta kväflea utd böriede traE och gÅ fen vånlngar uPpr det ful"lkonliB{'

viinl-ade av sdå ko*ialorsnuttar och 1'fuklar. Rätt sondet @ Ftod vl- utor

hus på e! jiiebro Beflatr vålingarmr verkLlt:jen o:iginellt" FotelLet eoa

ff,åL Sruslds €r ett hus delade på bakFlfd ulp €i8 1 två bu6! okey dåt

aet var heLtåckanale @ttor öYeraflt. 1r1 fick ett litet rätt trerllgt ro
Edler takåsen nedl bad och elltr son sagt, Li nådi.e Sdska b€; Det ii? för

lesten 1a6en kou5t att kLara eig I londonr nedspråiket d1l-teå. nd r@n bala

6åi€ l@t Uiiryo äppelpai behöYer ner lnte rlsketa a-tt sYÄ1ta thiiif; På end€l
erällen pådieer alen 1 sffaken och konsl6ten6en oE glpsr at@a och reJälå
bltd får rl@. uan kao också dla* ti:1.1 ned Irish coffli elter Gaelic Coffe;

bin_ systels favorltdryckr innehöU ner trhlslry ;åJ1 Irj.sh, så behöver r@ inte
törsta hefier. i'1sk och chips 8år bra dlet nedl on r@ YIII ha något 4e! @t-
aytti6t. Detta för don son oloars e18 för språ&etr det iims lu @a6or ned

fl.na @-bstt!1len och fiq;elBprÅket 8år heE overallti tr'ör att lEte lubba

6setrsLana6 rykte oE att Ef,a strÅls kafl @ Löpa llspar Mör och På1ä€&

s@t öL ned upp på rumetl IIi;r biir nan lnte g1öM ait ta neal el8 e! flck-
Ioltv 1:tnptig.ett €kära ttu!4 och bre snör bed; Halv ått4 varie uorgoa rligale

vår obevekli8e fsdler och roaldela ett k]'ocken åt1a skdLle rr1 seE via, teko?peni'

Vaf,je morgon ri tlirtrade ut frr alet tJoch di]m och råkau-tr Jag börJade net

och Del skHnxrno över nJne kla8ol,å+ar her@ on oEeri fr6! EssjsgeLede!. Vå,1

trere vlal tekoppen plenerådes dagens utflylrt . Vädlet @ r6katltr alla gå86or

nougladigt på norgonea; iag ilrog net nln shl@rössa iier öronen oclr begapade

de ungqr fllckoma son berhuvedle och balb.rnta 1föille enor@ platågkor Jåik-

tade lvii€ 1111 t]ee1bem eller bussen. När Jag tiihker efter 6å€ :@ tute'

nåtge hhdd i det ceEtrala londlohr nå€ra gtycken Eoa sprdg Lösa och enE@
s@t1lga hade hslsbed på ei8 så det oåete rä1 fimes ii88e tlLL don; I qyde

fart e!i4 ri eu dleL hEalo!. alfa opldg ]öer bAde Btom och @Å och dendö.sta

EiiBJa tycktes råda ne1la af1a. Si6be kvÄr-:Len 6lck vi på O*U*?:ltli*";



!ot1;a./
Ilet yd on ev18 tu stt vl. lnte h@ade dlir för€ta kvä1L@ för då baile trl

rog !1ivlt hcEslinda på kon€ul-atets beko€t4ad. Sotlutrt diElat och kallt

oen så spiiEeale stt l@ blev ållalefes vqN. ocb Yilka hudd att kuua

Blrlnea och vll.La spiiddde I]]e att" eatsa pÄ. skuLLe ]u sats pA li'btle

Sl-ave eLter 31ac]trater Ll1y e11er kdake long Put elle! C@Gy's T18e!

td hen speletr eller (1tty the Fåle eller Blming tars' Sjä1v E! iag

*veltygad od att tikoDa i@he4tdd Bku1le ta heE spelet och sed teko

på lrrlnnoåtet satsade Y1 bala på tike. VL vaE Fon aaEt @ssor av erfa!e!-

het ocbde+ ka! ocksA %ra värdefu11t. t'ör cla 10 :1r sedle w El.n kii€

@ke eldl och 1å8or öve! ott akaffa en greyhwd att tävls nedt då haAe :@

kgaeke suttlt här nu nedl en egeE EconoBy 81re e11er k&ske !6n+ åv etr

Ro@ Xnpelorl flltj-te clty hette pLatsen diir d 8å6 hudkappi'öpnlr8t fieltl,-

Een av Edlnbrgh baaie en hual ned eoE hette ?Layfleld leaÅerj

vL @ på Cnfts ockgA och tittåde pÅ $derbam orr8ls och tleftadåtrevllga

nii@1Bko!, iag skul"le önsks å114 coreiYijltnel nöie-t ar otr aåtlm hä3 !e8'

Man km ål{a över uder c! vecko fö! verkllgt blLLlgt prl.dt efters@tbt är

Lå€Fäsong för rego" Juet dÅ.

Vl re-te fråh ett di618t lcndon och laDdade 1 ett gtockhob 6onf!ås ]-uften

sfu ut sou et+i 511ttrede Juvels!31n. FEera tycker Jag vL lFr rem !@

fJäUuJten hår i Stockholn; G.ludbeag.

000000000000

På si6ta tiden har Corgisäl1skapet fått förfråBuingar oa valpar lädpl'i6a

för vaflning åv nötboslcåp. Iör att f:l reda på on huhdlar har anlag !ör
vallning LåB han te6ta den i anlagcprov. SvenEl(å VallhuDdslclubben

anordBar valll:urser på höstarna ocb före desrE går hundarna igeaoo

anlagEprov. Eq valp efter hundar ded val'l4iBgsintresse haf vä1 i all-
mänhet ärvt dletta atrfag. En del corgis har en tydlig vellningsinstinkt
medlåE alen är eer e1ler niEdre obe{intlig hoE åndra itrdivider. Det vore

roligt od cor8iägalna vill-e intresEera sig föP de6sa Plov s:. ett en del

corgiBår veri(li8en fi.r b1i yrkecårbetande' I'ena Sddegtea hetel sekre-

telaren i svenska Vallhurd€klubben, f,on har tel: 08/754 28 6I och kaB

L:inna upplysni4gar on kuraer och te6ter.
lagrid Jocephson

oo0000000000



Med tonvikt på fyche

l,jus vårkväIl bjuder på ].åug skogsprooenad. Tychc, 5/27/12'5' ned onättli8
altit på strövt.ig, virvlsr förtJust iväg. Vår skog vat mychet vacker en
gåag. Nu är d6n vanstä1ld qcb ä"rad av dotionsEliago. och eflju6på!.

Tyche hitt€r sirax en nagnifik grarkotto, En 6ådan bär hon oftast med sig
i meakelnå, ett utnärkt sätt att 6tä!ha cjä1vkän6lan.
En bare Glridger upp faanför os6 och försvinEer i- fjärrsn. lyche betlaktar
ho4od genon ena ögonvrån. llao6 skygghet tycks fölbluffa henne, IIon soh
bara vi1l puse ocl l(ram. Och son själv inte hyser disstä4ksanhet not
aanat än geti.dgs., danf,6ugare och folk Eon Dyeer. Nåväl, hon offrar iate
ti.d på haxar, Hou har ju6t upptäckt att bl.ibäroriset valo€t ocb. sräckt
på sig. Kueke ger det henne associstioÄer, Tyche är en virtuos b1å-
be!6pl-ockare, Ett Bed oEsotg utvaltr fullhåtat ri6 brukar hot rensa med
rdlanile noggraanhet.och när det sista bäret förEvunnit ned i eB väIfyll6
nage (inte korg), J,åter hoB tveklöst riset på56e!a sanma väg.

Så oöter vi den där taxen 6on envist vägrar delts i Tyches arratrSersale
ringlekar. Nu disslyckae hon son vanligt ned att aktivors hoaou och går
eå1edes och beklaga! 6iE för han6 natte, 6on i sir tur Eed ellebanda k4ep
fö!6iiker 6örs holon uppmärkEan på Tychee företräden. Iilen en ta* l-åt€r 6ig
definitivt inte nuta6., Föt att EäEis att ja8 giller honon för det' hukar
ja8 si.g ned fradför hononr nen Tychet son år av den beEtäoda uppfstt-
nidge! att all världens vänlighet är resetverad för hesnes riikningt
t!änge? 6ig resolut eoellatr, taxen 6år och santligå våra chaaser är
6polierade.
Vi hår kolsat ganla Blybeväxta betessarker och närmar oss siön, Plöt6tigt
är Tyche bortå, Jag ropar, Jag röpar en A:m8 til1,
Då står hoa båkom ni8, Stjärneögod, Rester av ea vitsippa i. hå1sbatrdet
och något av ett lecade i. nungipanr där kotlen vippa! upp ocb 4ed, F.ån
rygg tilt skuldror stiger deE oni6skäil1iga stank 6on iörråder att hon
utnyttjat en av siBa tre favoritparfyner, I ryggens bortre ände ksycker
Etuopert triuoferande, Det kodne? den inte att gö?å i duschen.

Nä! vi vaadrar henåt gör sig Gkogen redd beredd för dettvila. Koltra6ten
är easansångare. So1ed b1öder i tallkronornar men sådant tilltalgr iu iate
en corgi, absorberåd i sin doftvärld.
Ttche- slunpeDs gudiaBå. Saårt sover botr 6ött i 6itr korg.odedvete! od
att hoa har ett aann Eom förllj.ktdr,

Berit Jörneld.
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I des ooBolska hudtidnlnden Dog wolId Laoer Jag att on corgl ped;

llgGer son n@e? tlo på d€n enge1skq tio-i-topplist@' Vl" kcn vä].

ruost Jaioföra d.eE ned vår tärle oo 0u1d-h@d6; Nl@et pÅ de! Ylaat-

rlka corgln är Ch e11blm Super Uac'

Det ke 8å hett tlU i de engleska utstälhincerllga43t här ].äse! la8

on ea rrtEtäIlue soE blev så rasude på do@gD för att baEs hmd iqte

blev 3I5 att hd ELck h@d8rll].igt tlllvåiga lot 
'Iomfenl 

Otstä]-Laron hade

hela'tld.en k].ogat !å heMcs bedii@l'aG och öve! att hoB borövnt hes hEd

BIS. trä! aloMren Yo&adle bonoE a'tt btr sku11e bll rspporteldd on bob fr@

herdad,e så hotaale ha! hötrner 8!ep tag I hetraee kappuppelog och sa{ 
'lt

(pLat6 för engolsk språltöwloc) uI'l-l get Yout I heve o long nenoryrr'

Donar€a@älaehonoukloktno8ochl@fårverk1i8€nhoppe8de.td'öJer
1ee den utsta].lalen få! v16a s1g I utstiilblngErLlgen] tldiilrt 1li8er

Jagt ii! dei-ta Deal ospoftsllSt uppträdude I ringen aåcot son åI]-tföl

ofta iDträffd vllkct engclmihneb ne't oro notcrat''
0

00000000000
o

I bg1@d åir I@ sycket oroadl över ott rabies ko@er 4111 !ärmre' sveli-

ge 1lkgob &Ialed ä! en aY dle lå rableEfrla låjlderna i växldeB' Fu8 att

få ia sJul<iloDen I 1@det 1i68er där son bär i begökonite friildsbÅta

o1le! obetå!0Ls@ dltoigkof, son försöker mug81a in hudor son dlo

hittdt uton].4dE. Ä114 €rnblodl8a dJE är sLttrobrr$et k4ttort !åt-

tolr mö6s E.E. trrolk tro? ot-t det flms boteEedel not robieE men I@

strdptoEen eE 6ång vloat sLg flnne det llge-b hopp att 
'jverleEi 

Es per-

Eoler son vai.t 1 koDtflki oed en eB robieesnlttsd ngste one'lelbart

få Eocla. Detto lE en qycket E4ärtsd och oafalrtdde beb&d1tu8 och

iildå lir bara ct@6ea 50 % attklara s18' SiuldoEea hsr beskrlvits av

D!.Ax€l Mathe 1 en bok och efter stt ha 1&ist dm ke Jdg ftirBiikra att

jag utd Eåde BoD helsi betä4klisheter komer 6tti åroälå lasnu€8la'de

tfjr tlu- staaleveterlDärd o! iag få'! böla något' son ssgtt det är inge!

sport att sauS3La ln diu från continente! 
'!e1 

är bdra stor oklulghet;

oooooSooooo
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iiF:=ro,riil,ii]JfJ..tngn? -r ffi
Våre4s teoriku.s i Göteborg blev .låg har titl ni! stora förvåliag
lika ulpskstlad av de1ta6årna son oäb stäaje fått bevi6 på att js8
hösten6, tack vare Ingrid Noldekea ler åtninitoae en läsare, fast frår
Ekickliga ledninB, I([rGen fört6ätter Norge. Dena€ per6oE kan Be besked
i Septenber ued 6a@a ledsrer vi on vad eon beståiots i svdEkupeaings-
hoppåc di:rtcrr(unr'a göra ett kennef- frr"Ean i Norge. ilac citerar för
besök, dcssutom g: in litc Pr hunden6 säkårhets skutf. ,tiotålt kuperin86-
saatobi och dess vanliga sjuhdoftar. förbud Aår in 6od en ny punkt i ea
Anmliaaa sker tiil. Biörg Graal'und d.jurvärnelag 6on blev antagea av
tel. OtVzI?Zo8. Siortin'et i uaut.', Icke över en

vår lil,la alre6syrku?s avElutaale6 ti6- nait..utaa eftcr tre kvarts år'
å;;";;;; iz/i."x""t och fru Nordlelie Det är äntru icke beståidt när deD

tåäu ur.tup"ottJodaret haale ordlnåt 6kall bijtia 8ä11ä' Lsge! sakdnar
ea Lite! bina i eko6en båkon 6in ännu komentarer- och föaeskrifier'

"ifi., t"a aågra av de nooeEt 6on itr- Dessa nåste utarbetas först' Dct
går i ett ku.äktärsprov' vi fi;k är antytt att nan har ea fri6t I)å
it"o. "tt testa vårå hudar och en c:a 5 år. gnder tiden hoplas daa

iablick i h'rr ett karol.tä-r.pr;; ;e" vi6et att Sramläadetna skå gå in
tilr. Dot var roligb att sen i lign li"..""tt: J3u'"
och ro öv:r'en top! taffe i faB. Så äanu-behöver.vi ilte vara räd'la
rlo"O"r."" ir:iriie" iiaaga.a diGkutera att 6tä114 ut v'irs corgi i Norge'
de olika huildsrnas reåhtioner. gi.st G'l'
vilL v! tacka Isgrid Iqordeke för all
sakkuanig hjä1! uade: vårens kureer'

Månd:.gen d.f; 21/4 bräffadeG vi på
odlirslutrd i Götebor8. l(je11 Wigan-
ier önskade alla vä]I(onna' och vi
börjsde hväUen ned att utse dea
arbets8ru?! Eom skalf hj:illEs åt
oed de oli,ka aktiviteter för Oiite-
box8. S.g,D.s ordlf. för västra åvd.
Stig Bödea gav 06r lite lnformatio!
om dess ..erkc?nbot, on utställBinga!
och o0 de aya stadgar år6nötet sn-
t6Ait. fyvälr var Bertil Börie6son
cn dycket känd utttällni4Bsdonare
och uppfödare förhindrad ått koona
deir vi hoppas på ett besök vid ett
senåre ti1lfä1-1e. L6ndgång och dlick€
kaff€ och bebbakad kaka snakade
6ott, medan vi tog lotte! och Kjelf
HiEander dcladc ut Ciplom tjll don
sri genoogt-tt leori'(urccn. Pi tal
oo lotter, vill- vi även denna gålg
tacka nedleEnarna för alla fitra
vinster, det finns oedfef,nar so{
skAnkt vinster ti11 så gott sos a1la
träffar vi har hsft här nere sedatr
vi starlade. Ingrid Nordeke och Ni16
Erik Rydef vai också våilliga att
korma, si der fsnn6 Soda nöiliSheter
för clon con Lrade några fråaor att
få don Eakkunrigt be5varade. Trots
eo det å,terbud vår vi 246tt en
nycket god uppslutaing,
Blörg Grsnlud.

ooooooooooooooo

4,j", dsl"on eltet 6ir*lcn?
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Do@Te: C. Sutton, }lgluil.
Csdlsm3 1(0+1 )
?dbroker 27(10+17)

oardiEan
tik
sk1 1

lenbroke

3in 1 llerdeas iilleeI
2 Donovan

'3 liåckekrans Doouttle
!Il'l 1 HerdeG I'i,cnlque

2 Red, Shella
' 7 EIaYza '4 .1yttuere Suaflower

R Ruom

BRIDGE BRfgE (Int Ch Dalewiz Howevlnt Ch Da1evlz Orr
. emcle) ii€ Ägneta o Torbjöm BEttbergrspånga.

?eebrgke

Iludar
I]k]- t @RCOll (Smppens Golden Pardon/Gigi) äg Llltenor

iatnquist' .;l-E€boda. 2 ukk

2 Gl],xifcL (;mppene Golden Pardon/Olgl) ag ?ecc-Y
I å15son i ltuistiansiåd.

1 RO!-liRl'I{O (s ,J ch öolberge Yu,/lanom) iE tre$tin
I{ållln' Ångered. 'l ukl{

Ökt 2 CASSII.nR lAIZ,Ait (cassimr roxyfac€/Caseimr ljvergreen)
äg Lionika l{arlssonr llöhlycke.

2 1{AClTll/Äi{iS DJI'IIU (; U Ch Hildemnor Black llriar/
Ilackekyam capreB) ?i€ Am-J,lsa Bengtseon, furd.

2 itAcfJJlltÄfl]s DOII'IID DUCIi (S u Cn ilttAemnor llack
Irrlarflackelivams Caprem ) 6g ,em Svereson'
iloheda.

1 llAclltrvÄT'$ 'Doo!I'rT!J (S U Ch llildeMnor 31ack lbi.ar,/
. Nackelrvamå Caprerå) eg iena svensson'iioheda.' 2 ek1,rg1i, Ln

1 iir\Cin:{vAitls Dinlc(il (s u ch l{lldenmnor llack Friar/
iiaqkelffirns Caprera) äg Aru-l,isa Sengtssont
trud. 3 sk1.

Sk1 I lOltOVlil (Rrtte/nncor Imela) :.G Lem tre|enlaupt'
Kågeröd. Cert, Cit, !'-OrCIlr hP.

Cbt(1 1 S U Ch lllRDnlis ull:[El (Int gl lalaise lelemnfng o
Int Ch l\aiorth lorash Ju-1lam) åi8 Agneta o TorbJöm
lrattberg' sl)årga. lchkk' Cl:' CA0II:], hp.

T11€r
In<l 4 ;IÅY.jA (s u qh :utte/t\nco! Diva) iig StJila flvh16n'

l;s].öv. 1u-kk' hP, 2sk1, oii.
2 G;ISliÄ (smppeng Golden lardon/Gigi) åe f,il1enot

iSlrqulåt, AlD€boda.

I i4 (Smppens Golden ilaxdon/Giei) äg sven ikedahlrliel@r.
2 r.IPsI (nyttarens lrlaster,/smppen€ ch?-loC lhlulppa)

' ::g ULla-Sirgltta c$i:afssonr HalnBtel.
2 PII!T,],IS (Ryttares laster/SlEppens Chaming lhl1llppa)

43 ?årbro Olofsdotter' Il,a]åstad.



i{alnö forts.
ukI 1 BogE-ol@ (s u gh golberes Yax,/Ranona) äi Ingrld o

Irgwr lengtesont ltrarp].lnge' 2ulk'

öId 1 sol,loncs ArlA (Rweh..ruclfer/solberg€ Ronda) ä9"
triabot Åhsbcrg, CstrabY' ' 

.

Sk1 ABIY ($ u gb Putte,/lturcor co1den Glrl) åg.Aivi

lahllnr lcivlinge'
GICI (S o 11 U Ch cmwleython Inheritance/iappets

gharntrg ]'rlnrose ) åig T,lUenor o iTik].as

I ralsquiät, i'luetoda'
'I II o SI' Ch imRll;llls uolT-lurj (Int o $ord gh trb'laise

lerem/];;;;-rni"å lro"å-Ll- srorttr'lopsh Jullam)
iig Sivcrt-if;son, Stockholu' cert' CE' CA0IS' !D'

R IoiåY ?Ol (Int o l{ord O Cb Ryttreno lluclssos'/'5 l' Clx

nyttarend Zerlim) äg Clmcf lkruisson' Sundbyberg'

EA.cgfltAl,:'ls CÄ?lnnA (s o 5D Ch GruffAerdens xlect@)
ä8 lem Sveneson, lioheda'

4 RAililÄ (solbergs zorinrtrfria,) ir€ Insrid o lngvar
3en(itsson, Herplinfle' C(' hP'

I SOIA,lllc's rlll,-(ilusch 1'uclfer,/so1b-exgs HoUy) å€

Li6beth ihsberg, cEtBbY' g1' hP'

vetkl 1 S It Ch CASSI-7r-': Clr')ls Bol'\F:I:.(3 ö..N U Ch lilnsB: of
cancouty/Cassi@r Äcasla) äg'erstin Eallin'
Ängered. lvetkkt cl:' hP'

Chkt S o ill O Ch I'JD iiir;IlÄ (Iat o llold U e'l llyttarens
iqucissos/S IJ gh llyttårens zerliE) äc Ingllq,-
.tosephoån. sa1tsiöiadea' lchl"h' c" hpt R-cÄcIB'

s u..ch :lYt'j]Ä'Rnls slll:f ioiL (s u gh llilcLe@nor
rfacrr ririar,/s U oh ceroBs Kl.llamey Rose)

lig I€ns SYens6on, i{oheda' 2chldrt CK' b])'

Uqpf.k1. 1 ffii=n! llAolffffAm'Tr l€m Svenssont fiob€da' hp' båista'

vÄsllrts den1l.4
DoBre: J. Lke@
Carcr,isan | 3( 2+1 )
Penbräke: 22(14+e)

leilbroke
BII 1 lusch ]iln ieters son

2 Rwcb lEc
, LqllY ?oP
4 Sugar ?le
n Eerclens llourBtr

cardisen
Heda
ukl 2 gI&]{ CÄSTIO (s U gb Eerar.ere,Ancient Änclo/Int g..{otg..- .

U Ch Da1å'riz Orr Gracie) iic S1v Bergstriiatsöd-ertBlJe'

ghkl 1 Ch 1{Eitxlls }llcr-In'n AngLo (Ai:-o llrG Ch.rl/imdoYm Blue nisk
of not eeän73:-u iörtt crr epoffim-r'is camen) äg

Cbrlstim nensdn' Stoc}åolB' lchkk'

-g!5-ökr '1 S0tlii-rt? o! e,cnc lEn (Å!l o :j1{0 ch 1i1n6do!Ytr 31ue Dlsk of
- ' - 

ioUe""t/lotgwen ',re18h leauty) eie lElgareta :'ilAi'n'
linlö!1ngJ



ök1

våisterås forts.

Avelsk]'

Carallsan

ltk
ökr- 1

Penbrohe

, Huds
Itkl

0k1

JöNKo?rNG den.26.4

D,oFre 3 3. IliiFleBson
cardiEa!:1(o+1)
penuröke: 13(5+8)

_"enbroke._

BIll 1 Ryttsere nrff Grry
2 Blåckbird
J Ryttarens Sunflof,er

1 IOI;LY ?O! (Int o Notd J. ch Ryttarem Narcissos,/s ! ch
:lvttarens Zerllna) ti.q G1mel l{nutssont swdbyberg'
1äkl, cert, gK, cAcIS' hP.

1 RWCH KVIR.RIIITIA (Int o Aord Ch @radog of,'I!Mw/
. s o SF cb watcb.Lilliput) äg Am o Nils-tme

Tömlöv' fäbY. 2sk1, CE' hP.

1 Nord Cix RUSCII LUI{A (S c{x llllatemnor Black ltriu--^usch
KvlEelltta) äg Are o Nils-Ane Iömlöv' Täbv'
2chkk' CK' hP.

1 S o S: U Ct' SUGAR PE (Int o Nord U Ch.Ryttsem
Narclssos,/s L gh Ryttareffi zerll@) alg Yvome
$venssonr'Spångg.. 1chtk, gtrr R-CACI3, hp'

1 SUSCE lolll?l X,fTaq, Am o llils4rne Töm]-tjvt Täbv'
hp, }ji-sra Glurl.

1 S U Ch-UMtlli,laIIoR BIACL IT:lIr\R (Ch Eilden@nor crom
Pirtilce/HlldeMnor lvening Star of Bulcorig)
g Dlttenbeck; l,idlngö. hP,

chkl

Uppfkl 1 reIiltEl' RUSC{' Änna o lTils-Ame 'Iömlöv' fäby' hp'

fi-Itr
Ttkl

somin? OI ROBGlirf,{ (Än Ch l'illsdom llue DisL of Rober?ev
nobgwen ].relsh neauty) år,g lbrgereta Vidlnt
IJirhöl)ing. 1sk1.

GARco.l (sm:pen8 Gol(lcn Par(Lonlclgi) :i€ lllleuor
IlBlnqulst, lilnebode. Arl<l(

I;:s lA0 il (:ey Toffee/lee.s laola) ög GuYor I'udberg
o Yvome Siencson, SPån€P. lukk

lr c-x(\'Ä,;'s o^cr,Tllll (s u ch IIiIdeMor lllack Prlar/
'-- - il"J,"f**n Caprerå ) äg I€da SveEsont llohed3. 2Ek1'

RUSCII itOil/r--L (Brmbl'e of fymwrltora U Ch,Itusch
LuE) iig lers-Ol.of I'ett€rssn, Täby. lekl'

nyytuiIjlis TU.-..r cuY (Int ch nyttarere ilarcissoa,/nyttareas
Iedylug) ij€ Grull1a BroEe r Stockholn. ,
1€ld, Certr gK' CACItsr hP.

GoGo (Smrpcns Goldcn lbrdon/G\il) irg li1lercr
l-sl lquie t' i\lneboda.



VästerlF forts.

lembroke .

Iludar '

ut1 1

ök1

ti,li@r

ökr

2

2

1

AR]IAI( (Int o l{ord Ch Ryt'talens Narclssos,/. Ryttsons 'l;artha
äg J[sa Ptffiln' Yä]-ltueby. 1ulrt, t!p' R€k1.

fuxs PA@II (',tey toffee/lces lbola) iig cuvox iwd.berg o
Yvolne Svetrs€oar StockJtoln.

mUcLAs (}Ierdevs' Iäcelot/Belinda ) ltg lrger hgström,
Sol1entlm.

;IO?r; (5 o sF u ch Rusch-lwcas/Solbergs Y€) 5g
Ir€egerd .Iohmson, .Iråf .

F[;1J'!\S NOUT{AII (rnt, llord o S gh -nalaiee [eleEn/S U Ch
Herdere Hela) äg fnger Holretröe.Spånga. 2sklrgKrhp.

I|O;I!,1 iIOOD (Int o uord U Ch.iyttoretrs Narcissoe,/S l, ch
nyttarens Zer1lm) iig fngrid Joaephson', Saltsjöbåden. ,skl' gtr, hp.

RLISCH ^ II{ PdIuiS SO.; (ltusch l{oble iavlusch Lvimclltta)
3C iiui löfgrenr Stochholn. 1 6k1'cort, cK'cACIf 

'hp.
RITSSI{ RosliA.nllt (llmtLe of llmarrfNor<l U Ch nuseh Llm)

ä.g lars-Olof ?ettersson, Iaby. 4si:1, clr !up-..

nYTTAr,filS Ur'?i'n (Int o Nord u Ch Ryttarem iluclseos/
Rytta"ere orisila) äg Inger Hohströn. Spfurgr.'

rora u iii tiflrrtlis rna.rr, (rnt ch Palaise rerqiiny'nne o
Int Ctl ?yrcTth loesh Jul1am) iig Ågneta o lorbjöe
n@ttberg, Spå!.ga. tchkk, Cfr hp.

i o slr ch nuscl.l ul-c.Ä; (s ch Hildemnor n -ack lriar/
Rucch (vif,relitta) åg.irre o llils-Äne Töm1övt
fäbt. 4chkk' CI(, bp.

3 Ch RUScll lU-lC (S Ch llifdelmnor Black **rlar^usch'rviF€1ltta) i1g At@ o. l,iils-[m lönlöv, [äby.
lchl.-k, Cii, n-c C13, hp.

3 o SI ch RUSCIJ ],usl,l] (s Ch IHlaemox lllack Frlar/
Rwch l(virrelitta) iig Are o lllt6-Am Tön1övt
TAbtr. zchkk, Cla, hp,

Int o llord ch RYTTA,IJ-IS IIATiCISSOS (Tluttervbar of
Bwentta/cb oeroms Kilfaney'aose ) :!g iler-llrik
i1a111n, Stoclåoln. zchkk, gf, hp.

ÄI.IC,j!ICt\i{S (i-remm Äudaoj.ty/s o etr u cll Njnnie) iig
Iåine f'lodln, Uppsala.

fiIÅC-1et{OIt!- ( C1" IJj.]-deMor Slack trb1ar/Gudd,enho]$. Cad.ybuft) äg ilorghild, ii€l18irön, Stocldxob.
I{IiirlT GIRtr (Int o Nord Ch Ryttareru llarcisso!/S tr Ch

Ryttarere ZerIim) äg Guvo" ludbel-grstockholm.
4sld' CK' bp.

illnDltils oIELIA (Int o ilonl Ch Carad.og of l5@rrflerdens
Iaatarim the creat) liA mf p Catherire !{yetrön,
Södertiilje. ,sk1, Clf, hp.
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-Uk1 1 nOCK-OI,GÄ (s u Ch soltergs Yffi,/hanoG)- iig Ingrid-o

In€Yar Sengtsson, ltraiplinge. 1ukk, hpt 2ek1'
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s U Ctr Gerom's Dakota) äg Henor o tr-urt
Ilolberr Kurgsbacka. 2uLk.

ökl 1 EL[cliBIxl (s ctr l,ees :lartyvGarder'borle canilytEfi)
rig l{eryor o Kut }1o1be", Ku€sbacka' t
1skl, Certr CK' CÄC13r hP.

2 FIGPÄIUffi ]):JIÄIIA (Rusch uix llattets^egrareds Segm)
äg 11114 o fngBr nngqvist, mriceham'
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äg I€m Svenssonr lioheda.
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1 S o S!'U Cb SUGÄ]I IIJ (Int o Flord U Ch.iiyttarens
Narciasos/S I cb Rvttorens zcr]ie) äg Yvome
Svemoon,SPårga' 2chkk.
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